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V/v đề xuất các dự án, xây dựng dự 
toán NSNN năm 2019 và kế hoạch 
tài chính – NSNN năm 2019 - 2020 

thực hiện Chương trình mục tiêu 
xử lý triệt để các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng 
thuộc đối tượng công ích giai đoạn 

2016-2020 

 

 
 

                Kính gửi:  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Sở Tài chính. 

 
           Thực hiện Công văn số 4237/BTNMT-TCMT ngày 08/8/2018 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc đề xuất các dự án, xây dựng dự toán NSNN năm 
2019 và kế hoạch tài chính – NSNN năm 2019 - 2020 thực hiện Chương trình 
mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối 
tượng công ích giai đoạn 2016-2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên 
quan tổ chức rà soát, tham mưu thực hiện các nội dung yêu cầu tại Công văn 
trên; hoàn thành, gửi Sở Tài chính thẩm định trước ngày 14/8/2018. Sở Tài 
chính tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 15/8/2018. 

Công văn số 4237/BTNMT-TCMT được gửi qua Chương trình eOffice và 
trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở KH&ĐT; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: KTN, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH.  
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